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W WYROBISKACH ZABYTKOWYCH KOPALē SOLI
(NA PRZYKàADZIE KS „WIELICZKA”)
Geodetic methods of examining the ef¿ciency of security measures
in the old workings of historic salt mines
(focus on the “Wieliczka” Salt Mine)
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TreĞü: Górotwór solny ma cechy górotworu plastycznego lub póáplastycznego, reagującego specy¿cznie na istnienie w nim pustek poeksploatacyjnych. Wyrazem tej specy¿ki jest wystĊpowanie tu
procesu wolnego zaciskania wyrobisk górniczych (zarówno wyrobisk chodnikowych, jak i komór).
Proces ten moĪna obserwowaü i prognozowaü z duĪym prawdopodobieĔstwem. Przeprowadzone analizy wyników geodezyjnych obserwacji pozwalają oceniü wpáyw prac zabezpieczających (podsadzania;
w latach 2005–2010 wprowadzano do wyrobisk kopalnianych Ğrednio 100 000 m3 podsadzki rocznie)
na proces ksztaátowania siĊ deformacji. Wpáyw tych zabiegów uwidacznia siĊ obecnie w rejonie szybu
„KoĞciuszko” – nastąpiáo tam znaczne zahamowanie prĊdkoĞci obniĪeĔ (o blisko 60%). Jest to przy
tym centrum niecki obniĪeniowej, lecz rejon ten jest peryferyjny w stosunku do zabudowy miejskiej
i zabytkowych czĊĞci kopalni. W pozostaáych rejonach proces obniĪeĔ wykazuje staáą lub nieznacznie
zmieniającą siĊ prĊdkoĞü, a nawet niewielkie przyspieszenie. Wykonywana obecnie analiza rozkáadu
prĊdkoĞci konwergencji oraz zmian rozstawu szczelin umoĪliwi postawienie dalszych wniosków na
temat skutecznoĞci prac zabezpieczających.
Sáowa kluczowe: deformacje górnicze, Kopalnia Soli „Wieliczka”
Abstract: Salt rock mass has the characteristics of plastic or semi-plastic rock mass, reacting speci¿cally to the occurrence of post-exploitation voids in it. This speci¿c feature is manifested in the occurrence of the process of slow convergence of old workings (both galleries and chambers). This process
can be observed and predicted with large probability. The carried out analyses of the geodetic observations allows the assessment of the inÀuence of security measures (stowing; in 2005–2010 on average
100,000 m3 were put into the workings) on the deformation process. The inÀuence of these measures is
now seen in the region of shaft “KoĞciuszko”; there was a signi¿cant decrease in the speed of subsidence (by nearly 60%). This is the centre of the subsidence trough, but this region is peripheral in the
relation to the urban buildings and historic parts of the mine. In other regions the process of subsidence
shows constant or slightly changing speed, and even small acceleration. The carried out now analysis
of the distribution of the convergence speed and changes of the layout of changes in the opening of the
cracks, will enable us to make further conclusions about the ef¿ciency of security measures.
Key words: mining deformations, “Wieliczka” Salt Mine
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WSTĉP
Kopalnia Soli „Wieliczka” stanowi obiekt najwyĪszej rangi zabytkowej; znajduje siĊ
na LiĞcie ĝwiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO od chwili jej
utworzenia (1978 r.). W 1989 r. kopalnia znalazáa siĊ takĪe na innej liĞcie: ĝwiatowego Dziedzictwa w ZagroĪeniu. Nieco póĨniejsze wypadki – wdarcie siĊ wody do chodnika Mina
w 1992 r. – mogáy jedynie umocniü pozycjĊ kopalni na tej drugiej liĞcie.
ZagroĪeniem dla wyrobisk kopalni, a takĪe powierzchni nad kopalnią, są ruchy naturalne i technogenne (antropogenne). Do pierwszych naleĪą páywy wywoáane przez ciaáa
niebieskie (SáoĔce i KsiĊĪyc), mające marginalne znaczenie, a takĪe ruchy neotektoniczne,
powodowane aktywnoĞcią orogeniczną Karpat (na przedpolu ich poáoĪona jest Wieliczka).
Ruchy neotektoniczne badano w latach 2001–2004 w ramach projektu badawczego, ¿nansowanego przez KBN (Kortas red. 2004); rezultaty tych badaĔ wskazują na wystĊpowanie
przemieszczeĔ, które wiązaü moĪna z orogenezą karpacką, lecz wielkoĞü tych ruchów jest
na tyle maáa, iĪ uwidoczniü siĊ one mogą w pomiarach w okresie co najmniej kilkunastu lat.
Podstawowy wpáyw na wyrobiska i powierzchniĊ wywierają ruchy związane z aktywnoĞcią
górniczą, trwającą od wielu wieków.
ZakoĔczenie w 1993 r. wielowiekowej eksploatacji soli w Wieliczce nie stanowi o koĔcu procesu ruchów górotworu i powierzchni terenu. Charakter górotworu solnego powoduje,
Īe wystĊpuje tu stopniowe zaciskanie wyrobisk, przekazywane na powierzchniĊ jako deformacje pogórnicze. Na ich powstawanie wpáywają takĪe wycieki wodne w kopalni oraz
w otaczającym górotworze, które mogą przynieĞü katastrofalne nawet skutki. Z procesem
deformacji związane są w pewnym stopniu takĪe osuwiska, wystĊpujące na poáudniowych
i póánocnych stokach wzgórz, otaczających miasto i kopalniĊ. W zasiĊgu wpáywów znajduje
siĊ miasto Wieliczka; deformacjom podlega teĪ zabytkowa czĊĞü kopalni (okoáo 10% jej wyrobisk), mająca nader waĪne znaczenie historyczne i turystyczne. RównoczeĞnie prowadzone prace zabezpieczające (podsadzanie wyrobisk) przyczyniają siĊ do redukcji szkodliwych
wpáywów górniczych.
Wspóáistnienie tych procesów powoduje, Īe konieczne jest prowadzenie badaĔ nad wielkoĞcią deformacji i skutecznoĞcią zabiegów zabezpieczających. Celem badaĔ jest okreĞlenie
wielkoĞci i zasiĊgu ruchów górotworu i powierzchni terenu, wywoáanych procesem zaciskania siĊ wyrobisk górniczych oraz wpáywem wycieków wodnych. Rezultaty tych badaĔ pozwalają na okreĞlenie i wery¿kacjĊ modelu deformacji pogórniczych, umoĪliwiającego:
– stwierdzanie wystĊpowania bieĪących zagroĪeĔ, mających swe Ĩródáo w ewentualnej
intensy¿kacji ruchów w skali lokalnej;
– stwierdzanie przejawiania siĊ ewentualnych zmian w dotychczasowym ksztaátowaniu
siĊ deformacji, wypáywających z faktu prowadzenia robót zabezpieczających na poziomach kopalni;
– wery¿kacjĊ modeli deformacji (osiadaĔ i odksztaáceĔ wáaĞciwych) górotworu i powierzchni terenu;
– przybliĪone prognozowanie ruchów deformacyjnych na najbliĪszą przyszáoĞü na drodze
ekstrapolacji.
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Badania deformacji górotworu i powierzchni terenu oparto na rezultatach obserwacji,
wykonanych metodami geodezyjnymi. W zakres tych obserwacji wchodzą pomiary niwelacyjne punktów na powierzchni, w tym punktów linii obserwacyjnych oraz reperów sieci
obserwacyjnej Mina, a takĪe pomiary wysokoĞciowe punktów zastabilizowanych w wyrobiskach centralnej czĊĞci wszystkich dostĊpnych poziomów kopalni.
Pomiary, mające na celu okreĞlanie stopnia deformacji górotworu i powierzchni terenu Wieliczki, prowadzono od 1926 r. NajwczeĞniejsze pomiary nie są jednak porównywalne z obecnymi, ze wzglĊdu na znaczne ubytki punktów początkowej sieci; obserwacje
wspóáczesne odnosi siĊ zwykle do 1970 r. lub 1985 r. – od tych lat moĪna wykazaü ciągáoĞü
pomiarów.
Rezultaty obserwacji geodezyjnych są wykorzystywane do kontroli bezpieczeĔstwa
powierzchni terenu i poáoĪonych na niej obiektów, a takĪe wyrobisk doáowych wraz z ich
obiektami.
W niniejszym artykule omówiono czĊĞü rezultatów prowadzonych pomiarów, związanych z badaniami deformacji powierzchni i górotworu oraz szczelinowatoĞci górotworu.

REZULTATY BADAē DEFORMACJI POWIERZCHNI TERENU
W zakres obserwacji wchodziáy:
– pomiary niwelacyjne (metodą niwelacji precyzyjnej) punktów na powierzchni; pozwalają one na okreĞlenie obniĪeĔ powierzchni terenu;
– wyznaczenie wspóárzĊdnych punktów linii obserwacyjnych i sieci (metodą GPS oraz
metodą poligonową; ukáad linii przedstawiono na ¿gurze 1), umoĪliwiające okreĞlenie
przemieszczeĔ poziomych punktów oraz odksztaáceĔ poziomych.

Fig. 1. Schemat poáoĪenia linii obserwacyjnych na terenie Wieliczki
Fig. 1. The scheme of the situation of observation lines in the area of Wieliczka
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Na podstawie rezultatów pomiarowych moĪna stwierdziü, Īe na terenie górniczym Wieliczki zaznaczają siĊ dwie niecki obniĪeniowe. Pierwsza z nich obejmuje swym zasiĊgiem
centralną czĊĞü miasta, siĊgając na póánocy ul. Brata A. Kosiby i parku im. A. Mickiewicza,
na zachodzie dochodząc do Podlesia i Grabówek, na poáudniu – Sierczy, a na wschodzie –
rejonu szybu „Wilson”. Niecka jest wyraĨnie wydáuĪona w kierunku równoleĪnikowym, co
wiąĪe siĊ zarówno z morfologicznym uksztaátowaniem terenu, jak i zaleganiem záoĪa oraz
poáoĪeniem wyrobisk kopalnianych. Powierzchnia niecki wynosi okoáo 3.5 km2 i tworzy prostokąt o boku równoleĪnikowym okoáo 3.5 km oraz boku poáudnikowym 1 km. Jej centrum
znajduje siĊ w rejonie szybu „KoĞciuszko”; maksymalne obniĪenie w latach 1970–2010 wynosiáo 1650 mm. MoĪna szacowaü, Īe eksploatacja w XX wieku spowodowaáa obniĪenie
w tym rejonie, przekraczające 3 m, a od 1960 r. – blisko 2 m (Kortas 2007). Niecka obniĪeniowa pozostawaáa pod wpáywem dwóch zasadniczych czynników: procesu zaciskania
wyrobisk poeksploatacyjnych oraz deformacji wskutek sufozji wodnej w rejonie wycieku
wody do poprzeczni „Mina”. Wpáyw tych czynników nakáadaá siĊ czĊĞciowo na siebie, choü
w sposób zróĪnicowany przestrzennie i czasowo. Sumaryczna objĊtoĞü niecki wynosi okoáo
2600 tys. m3; przyrost objĊtoĞci wynosi okoáo 40 tys. m3/rok (za lata 1930–2010 Ğredni przyrost jest mniejszy i wynosi okoáo 35 tys. m3/rok) (Kortas 2007). Zestawienie tej wielkoĞci z objĊtoĞcią wyrobisk jest trudne, zwáaszcza wobec niemoĪliwoĞci okreĞlenia poáoĪenia
i kubatury ich czĊĞci. Wedáug oszacowaĔ G. Kortasa (na podstawie opracowaĔ J. Wójcika)
najwiĊksza objĊtoĞü wyrobisk wystĊpowaáa okoáo 1980 r. i wynosiáa okoáo 6500 tys. m3.
WielkoĞü ta maleje w ostatnim okresie, a przyrost objĊtoĞci niecki wskutek zaprzestania
wydobycia, prowadzenia prac podsadzkowych (ogóáem w latach 2005–2010: 515 248.7 m3
podsadzki) i procesu zaciskania wyrobisk ulega pewnemu zahamowaniu.
Druga niecka, o znacznie mniejszych rozmiarach (1.5 km w kierunku równoleĪnikowym i 0,7 km w kierunku poáudnikowym), ma swoje centrum w Lednicy Górnej, przy
ul. Gdowskiej; na zachodzie niecka ta styka siĊ z pierwszą niecką, na wschodzie osiąga Tomaszkowice. Centrum niecki w Lednicy Górnej wykazaáo w latach 1970–2005 obniĪenie,
wynoszące maksymalnie 471 mm. Powstanie pierwszej niecki wiąĪe siĊ z zaciskaniem wyrobisk centralnej czĊĞci kopalni, druga niecka związana jest z zaciskaniem wyrobisk peryferyjnych, eksploatowanych wspóáczeĞnie we wschodniej czĊĞci kopalni.
Na podstawie analizy prĊdkoĞci obniĪeĔ moĪna stwierdziü, Īe proces obniĪeĔ w obrĊbie pierwszej niecki ulega pewnemu hamowaniu (szczególnie w rejonie szybu „KoĞciuszko”)
lub pozostaje staáy (w rejonie szybu „Kinga”). Wskazują na to porównania szybkoĞci obniĪeĔ w piĊciu okresach: 1970–2010, 1984–2010, 1996–2010, 2000–2010 oraz 2005–2010.
W rejonie szybu „KoĞciuszko” odpowiednie wartoĞci wynoszą: 44 mm/rok, 38 mm/rok,
35 mm/rok, 21 mm/rok i 20 mm/rok. Odpowiednie wielkoĞci dla szybów „Kinga” i „Daniáowicz” ksztaátują siĊ nastĊpująco:
 szyb „Kinga”: 21 mm/rok, 18 mm/rok, 18 mm/rok, 17 mm/rok i 16 mm/rok,
 szyb „Daniáowicz”: 19 mm/rok, 15 mm/rok, 15 mm/rok, 14 mm/rok i 14 mm/rok.
NaleĪy takĪe zauwaĪyü, Īe prĊdkoĞü osiadania maleje w rejonie osuwiska w Sierczy,
a takĪe na póánocy. MoĪna stwierdziü, Īe stopieĔ zmniejszenia intensywnoĞci obniĪeĔ jest
wiĊkszy na peryferiach niecki, co dowodzi zmniejszania siĊ zasiĊgu oddziaáywania wyrobisk
na powierzchniĊ terenu.
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Powierzchnia terenu w rejonach szybów „Regis” i „BoĪa Wola” obniĪa siĊ wyraĨnie wolniej niĪ rejon gáównych szybów kopalnianych. PrĊdkoĞü obniĪeĔ wynosi tu poniĪej 10 mm/rok
i jest w zasadzie staáa. Rejon peryferyjnego w stosunku do centralnych wyrobisk kopalnianych
szybu „Wilson” pozostaje stabilny; obniĪenia powierzchni wynoszą okoáo 1 mm/rok.
W przypadku drugiej niecki proces hamowania obniĪeĔ nie jest juĪ zauwaĪalny; prĊdkoĞü obniĪeĔ pozostaje w zasadzie staáa, z pewną tendencją do wzrostu (odpowiednie prĊdkoĞci obniĪeĔ wynoszą: 12 mm/rok, 13 mm/rok, 14 mm/rok, 14 mm/rok, 15 mm/rok).
ObniĪenia te są wynikiem uwidaczniania siĊ wpáywów procesu zaciskania wyrobisk, eksploatowanych na poziomach IV–VI.
Rezultaty obserwacji deformacji powierzchni terenu w rejonie gáównych szybów kopalnianych wskazują wiĊc na staáe jej obniĪenie (z tendencją do hamowania procesu), wynoszące w ostatnich latach okoáo 15 mm/rok wokóá szybów „Kinga” i „Daniáowicz” oraz
okoáo 20 mm/rok wokóá szybu „KoĞciuszko”. Wpáyw procesu zaciskania wyrobisk w centralnej czĊĞci kopalni na powierzchniĊ terenu równieĪ wykazuje stabilnoĞü. Przejawia siĊ
tendencja do zmniejszania siĊ intensywnoĞci obniĪeĔ w miarĊ upáywu czasu. Przyczyny
tego moĪna upatrywaü we wpáywie podsadzania wyrobisk. Takie zmniejszenie nie jest obserwowalne we wschodniej czĊĞci terenu, gdzie ujawnia siĊ wpáyw zaciskania niezlikwidowanych wyrobisk.
Przemieszczenia poziome i odksztaácenia poziome nad centralną czĊĞcią kopalni są wyraĨnie związane z niecką obniĪeniową. Przechodząca przez nią linia obserwacyjna „KoĞciuszko”
wskazuje na wystĊpowanie odksztaáceĔ Ğciskających w rejonie szybu „KoĞciuszko”, wynoszących do –2,0‰. Zaobserwowane w innych rejonach przemieszczenia i odksztaácenia wiązaü
naleĪy z procesami osuwiskowymi zachodzącymi na stokach wzgórz okalających WieliczkĊ
z póánocy i poáudnia. CzĊĞü przemieszczeĔ moĪe byü spowodowana niezidenty¿kowanymi
ruchami gruntowymi (gáównie w poáudniowej czĊĞci obszaru), powodującymi ruch punktów
pomiarowych w kierunku wschodnim (niezwiązanym z nachyleniem zboczy).
Nachylenia brzegów niecki (poza rejonem sufozji) wzrosáy maksymalnie w rozpatrywanym okresie o 0,4 mm/m w rejonie szybu „KoĞciuszko”. Maksymalne nachylenie od
1970 r. osiągnĊáo 5 mm/m i wystĊpuje na zachód od szybu.

BADANIA DEFORMACJI GÓROTWORU
Rozkáad pionowego ruchu w strefach poszczególnych szybów uzyskuje siĊ przez porównanie wysokoĞci punktów zastabilizowanych na podszybiach; wysokoĞci te okreĞla siĊ
przez przeniesienie wysokoĞci za pomocą taĞmy szybowej. Po kaĪdej serii pomiarowej istnieje zatem moĪliwoĞü porównania wysokoĞci odpowiednich reperów z wysokoĞciami okreĞlonymi w serii poprzedniej (w celu scharakteryzowania ruchu okresowego) oraz w serii
początkowej (w celu scharakteryzowania ruchu caákowitego). Pozwala to na dokonanie ogólnej charakterystyki ruchu górotworu w rejonie szybów.
Zgodnie z wynikami obserwacji i rezultatami ich opracowania, prĊdkoĞci ruchu pionowego na poszczególnych poziomach szybów kopalni wykazują doĞü znaczne zróĪnicowanie.
To zróĪnicowanie prĊdkoĞci powoduje wystĊpowanie pionowych odksztaáceĔ wáaĞciwych,
charakteryzujących ruch górotworu bĊdący potencjalnym zagroĪeniem dla wyrobisk.
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Analiza wyników pomiarów pozwala stwierdziü, Īe ogólny stan deformacji wykazuje
stabilnoĞü (z tendencją do stopniowego wzrostu odksztaáceĔ pionowych, zarówno Ğciskających, jak i rozciągających, w miarĊ upáywu czasu). Ogólny trend w charakterze i wielkoĞci pionowego ruchu górotworu ujawnia siĊ bardziej wyraziĞcie w przypadku dáuĪszych
okresów prowadzenia obserwacji. W przypadku bowiem górotworu póáplastycznego, jakim
jest górotwór wielicki, procesy deformacyjne przebiegają wolno, a bezwzglĊdne wielkoĞci
przemieszczeĔ są bardzo maáe. Wnioski moĪna wiĊc formuáowaü tylko na podstawie rezultatów dáugotrwaáych obserwacji, operując uĞrednieniami i omijając w ten sposób nieuniknione
odchyáki przypadkowe, wynikające tak z dokáadnoĞci obserwacji, jak i ze stochastycznego
charakteru samego procesu.

Fig. 2. Wykres rozkáadu odksztaáceĔ pionowych w szybie kopalni „Wieliczka”
Fig. 2. The graph of the distribution of vertical strains in the shaft of “Wieliczka” mine

Wykres (Fig. 2) ukazuje rozkáad odksztaáceĔ pionowych w jednym z gáównych szybów
kopalni w funkcji czasu (w stosunku do 1990 r., w odstĊpach rocznych, począwszy od 1995 r.).
Zgodnie z dotychczasowymi rezultatami obserwacji celowe jest przeprowadzenie analizy nie tylko dla poszczególnych poziomów kopalni, lecz dla caáych wydzielonych pakietów
tych poziomów, obejmujących:
– poziomy wykazujące najbardziej intensywny ruch (poziomy I–III lub IV);
– poziomy, na których nastĊpuje zahamowanie ruchu (poziomy IV lub V–VI);
– poziomy praktycznie nieruchome (poziomy VII i VIII).
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àączne rozpatrzenie kompleksów poziomów stwarza takĪe moĪliwoĞü gĊstszego pokrycia
rejonu siecią reperów. Eliminuje to w pewnym stopniu niekorzystne skutki braku takich punktów w niektórych czĊĞciach poszczególnych poziomów, spowodowane niedostĊpnoĞcią wyrobisk (gáównie poprzeczni) i trudnoĞciami w stabilizacji oraz obserwowaniu dodatkowych, poza
istniejącymi, punktów wysokoĞciowych. MoĪna zatem zestawiü parametry osiadaĔ gáównych
rejonów centralnej czĊĞci wyrobisk (Tab. 1).
Tabela (Table) 1
WskaĨniki osiadaĔ w obserwowanych rejonach
Subsidence indexes in the observed regions
ĝrednia prĊdkoĞü
obniĪeĔ
[mm/rok]

Rejon/poziom

PrĊdkoĞü obniĪeĔ
okresowych 2005–2010
[mm/rok]

Rejon szybu i na NE od szybu „Kinga”
Powierzchnia

15

16

Poziom I

16

17

Poziom II wyĪszy

17

17

Poziom III

20

17

Poziom IV

20

14

Rejon szybu „Daniáowicz”
Powierzchnia

18

14

Poziom I

15–19

14–18

Poziom II niĪszy

17

13

Poziom III

16–20

14–16

Rejon na NE od szybu „Daniáowicz”
Powierzchnia

14

13

Poziom I

14

12

Poziom II niĪszy

10–15

12

Poziom III

14–16

14

Pierwszy z przedstawionych rejonów obejmuje obszar wokóá szybu „Kinga” oraz wyrobiska, poáoĪone na póánoc i póánocny wschód od szybu. Deformacje w tym rejonie Ğwiadczą
o sytuacji nad miejscem wycieku wody do poprzeczni Mina na poziomie czwartym.
WielkoĞci obniĪeĔ punktów znajdujących siĊ na poziomach drugim wyĪszym oraz trzecim wskazują na stosunkowo równomierne osiadanie caáego pakietu górotworu (z prĊdkoĞcią
15–20 mm/rok). IntensywnoĞü ruchów maleje w miarĊ oddalania siĊ od szybu w kierunku
chodnika Mina. Jedynie repery w pobliĪu szybu osiadają z wiĊkszą intensywnoĞcią. Osiadanie tego rejonu zachodzi gáównie pod wpáywem zaciskania siĊ wyrobisk niĪej leĪących
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(poziom czwarty, miĊdzypoziom Koáobrzeg i poziom piąty). W ostatnim okresie zauwaĪa
siĊ zmniejszenie intensywnoĞci ruchów (áącznie z wystąpieniem wypiĊtrzeĔ nad chodnikiem Mina).
W drugim z wyróĪnionych rejonów – wokóá szybu „Daniáowicz” – pomiary przeprowadzone na poziomach pierwszym, drugim niĪszym i trzecim wskazują, Īe wymienione poziomy osiadają równoczeĞnie z jednakową prĊdkoĞcią okoáo 15–20 mm/rok. W ostatnim okresie
prĊdkoĞü ta jest nieco mniejsza od Ğredniej.
Trzeci z wyróĪnionych rejonów charakteryzuje sytuacjĊ wokóá komory „Przanowski”
i trwającego tam wycieku wodnego. W tym rejonie wystĊpują obniĪenia nieco mniejsze,
niĪ w pobliskim rejonie szybu „Daniáowicz”; prĊdkoĞü osiadaĔ wynosi tu 10–16 mm/rok.
W okresie ostatnim prĊdkoĞü nieznacznie zmalaáa.
Kompleksowa analiza rozkáadu pionowego ruchu górotworu w centralnym rejonie kopalni „Wieliczka”, przeprowadzona na podstawie rezultatów obserwacji niwelacyjnych na
powierzchni i w wyrobiskach korytarzowych, wskazuje, Īe caáy obszar rozciągający siĊ od
szybu „Daniáowicz” do szybu „KoĞciuszko” od powierzchni do poziomu trzeciego objĊty jest niecką obniĪeniową, zalegającą równoleĪnikowo, nieco nachyloną ze wschodu na
zachód. CzĊĞü denna tej niecki, obejmująca strefy szybów „Daniáowicz”, „Kinga” i „KoĞciuszko”, przechodzi na zachodzie i póánocy w bardziej nachylone skrzydáa, a na wschodzie i poáudniu – w áagodne strefy brzeĪne. Niecka obniĪeniowa uksztaátowaáa siĊ przede
wszystkim w rezultacie zaciskania siĊ wyrobisk skoncentrowanej eksploatacji modularnej na
poziomie czwartym, miĊdzypoziomie Koáobrzeg oraz na poziomie piątym. Ruch pionowy
w partii górotworu, obejmującej poziomy: czwarty, miĊdzypoziom Koáobrzeg i piąty, ulega,
zwáaszcza na zachodzie, zahamowaniu; bezwzglĊdne wartoĞci osiadaĔ Ğredniorocznych
i okresowych na tych poziomach są mniejsze niĪ w kompleksie poziomów, obejmującym
powierzchniĊ i poziomy I–III. Natomiast poziomy VI–VIII wykazują niewielkie obniĪenia,
ujawniające siĊ tylko w analizie wieloletnich obserwacji i zachodzące pod wpáywem zaciskania komór áugowniczych znajdujących siĊ na najniĪszych poziomach.
PrĊdkoĞü przemieszczeĔ pionowych, obserwowanych na poszczególnych poziomach
kopalni, stanowi wskaĨnik pozwalający na scharakteryzowanie ruchu górotworu, a zwáaszcza na dokonanie podziaáu poziomów miĊdzy kompleksy (pakiety) wykazujące zbliĪone
osiadanie. CharakterystykĊ ruchów górotworu oparto na okreĞlonych na wszystkich poziomach obniĪeniach reperów. Zmiany prĊdkoĞci obniĪeĔ poziomów kopalni przedstawiono
równieĪ na ¿gurze 3.
Z porównania przytoczonych w tabeli 2 wartoĞci wynika, Īe w grupie poziomów
wyĪszych, obejmujących poziomy pierwszy, drugi wyĪszy i niĪszy oraz trzeci, wystĊpują
zbliĪone prĊdkoĞci osiadaĔ (14–18 mm/rok). Repery na poziomie czwartym i piątym osiadają w mniejszym stopniu (11–15 mm/rok). Na poziomach najniĪszych (szóstym, siódmym
i ósmym) prĊdkoĞü obniĪeĔ jest niewielka (0,8–7,3 mm/rok) i maleje ze wzrostem gáĊbokoĞci poáoĪenia poziomu. Caáy kompleks poziomów wyĪszych wraz z powierzchnią zachowuje siĊ zatem jak jedna bryáa, osiadająca nad poziomami niĪszymi (w których wystĊpuje
najwiĊksza koncentracja wyrobisk eksploatacji modularnej). W rejonie poziomu czwartego
i piątego nastĊpuje wiĊc wyhamowanie ruchu pionowego. Ruch poziomów najniĪszych jest
minimalny i powstaje zapewne wskutek wpáywu zaciskania poáoĪonych tam komór áugow-
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niczych. Zatem zagroĪenie dla powierzchni i zabytkowej czĊĞci kopalni wystĊpuje wskutek
zaciskania siĊ wyrobisk na Ğrodkowych i czĊĞciowo na niĪszych poziomach. Wskazuje to na
koniecznoĞü podsadzania w pierwszej kolejnoĞci tych wáaĞnie poziomów, jako zagraĪających bezpieczeĔstwu poziomów wyĪszych i powierzchni terenu.

Fig. 3. ĝrednie prĊdkoĞci obniĪeĔ poziomów kopalni w latach 1995–2010
Fig. 3. Mean rates of subsidence in mine levels in 1995–2010

Tabela (Table) 2
ĝrednie prĊdkoĞci obniĪeĔ poszczególnych poziomów w latach 1986–2010 [mm/rok]
Mean rates of subsidence in respective levels in 1986–2010 [mm/year]
1986 –
1995

1986 –
2000

1986–
2005

1986–
2006

1986–
2007

1986–
2008

1986–
2009

1986 –
2010

Ğrednia

Ğrednia

Ğrednia

Ğrednia

Ğrednia

Ğrednia

Ğrednia

Ğrednia

Poziom I

15.1

16.1

15.4

17.7

17.3

17.1

16.2

16.5

Poziom IIw

14.2

14.9

15.5

15.0

14.8

14.4

14.5

14.4

Poziom IIn

15.5

15.1

15.1

15.1

15.0

14.4

14.6

14.4

Poziom
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Table (Tabela) 2 cont. / cd.
1986 –
1995

1986 –
2000

1986–
2005

1986–
2006

1986–
2007

1986–
2008

1986–
2009

1986 –
2010

Ğrednia

Ğrednia

Ğrednia

Ğrednia

Ğrednia

Ğrednia

Ğrednia

Ğrednia

Poziom III

14.5

14.8

15.2

15.1

15.0

14.8

14.5

14.2

Poziom IV

13.2

14.0

14.6

12.6

12.8

12.3

12.6

–

Poziom V

12.2

13.2

14.0

12.2

12.2

11.9

11.7

–

Poziom VI

4.7

5.0

6.8

7.0

7.3

6.6

6.7

–

Poziom VII

3.3

3.2

3.7

4.2

4.7

4.9

3.8

–

Poziom VIII

0.8

0.8

1.5

2.1

2.6

2.3

1.8

–

Poziom

MoĪna zaobserwowaü tendencjĊ do zmniejszenia prĊdkoĞci obniĪeĔ na niemal wszystkich poziomach, choü zmiany te mieszczą siĊ w granicach báĊdów przeniesienia wysokoĞci
do kopalni.

BADANIA SZCZELINOWATOĝCI GÓROTWORU
SzczelinowatoĞü górotworu, a szczególnie szczelinowatoĞü w wyrobiskach i skaáach
zalegających bezpoĞrednio nad wyrobiskiem i tworzących strop, ma niewątpliwy wpáyw na
aktywnoĞü wyrobiska i jego bezpieczeĔstwo. Wynika ona z podzielnoĞci skaá, czyli zdolnoĞci do dzielenia siĊ ich na bloki wzdáuĪ pewnych páaszczyzn. Páaszczyzny te są zwykle
widoczne w obserwacjach makroskopowych, są teĪ zorientowane przestrzennie. Przy braku
wyraĨnego odstĊpu miĊdzy powierzchniami oddzielnoĞci wystĊpują spĊkania; przy wyraĨnych odstĊpach – szczeliny (Siembab 1970, Nieü 1982).
Szczeliny w górotworze tworzą zazwyczaj systemy związane z konkretnym procesem
deformacji. WskaĨnikami szczelinowatoĞci okreĞla siĊ wielkoĞci, pozwalające na peáną charakterystykĊ przestrzennego usytuowania szczeliny oraz jej przynaleĪnoĞci do odpowiedniego systemu szczelin. Do wskaĨników tych zalicza siĊ: kierunek rozciągáoĞci páaszczyzny lub
powierzchni szczeliny, kąt nachylenia szczeliny, rozmiary szczeliny, czĊstotliwoĞü wystĊpowania szczelin tego samego systemu (wzglĊdnie odstĊp dwóch szczelin systemu), áatwoĞü
odspajania siĊ skaáy wzdáuĪ szczeliny.
Ze wzglĊdu na prowadzenie w Wieliczce obserwacji szczelinowatoĞci w górnej czĊĞci
záoĪa (w záoĪu bryáowym) nie jest moĪliwe wyróĪnienie systemów szczelin (bryáy wykazują
znaczne zróĪnicowanie poáoĪenia i budowy). Obserwacje szczelin ograniczono do badania
zmian rozstawu miĊdzy punktami znajdującymi siĊ na przeciwlegáych brzegach. CzĊstotliwoĞü pomiarów byáa zmienna; początkowo obserwacje wykonywano co kwartaá, nastĊpnie
ograniczono siĊ do cykli corocznych.
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AktywnoĞü szczelin przejawia siĊ w zróĪnicowany sposób. Znaczna czĊĞü wartoĞci uzyskanych z pomiarów jest bliska báĊdowi ich wyznaczania. W przypadku wystĊpowania wyraĨnych zmian rozstĊpu brzegów szczelin najczĊĞciej obserwowana jest liniowa zaleĪnoĞü
ich ksztaátowania siĊ w jednostkach czasu. Do rzadkoĞci naleĪą przypadki wystĊpowania
zróĪnicowanych ruchów (np. przemiennych wartoĞci rozwarü i zaciskaĔ); przykáady takich
ruchów zazwyczaj dotyczą wielkoĞci na granicy báĊdów pomiarowych.
W celu zilustrowania charakteru aktywnoĞci szczelin na ¿gurze 4 przedstawiono ksztaátowanie siĊ w jednostkach czasu zmian odlegáoĞci miĊdzy punktrami zastabilizowanymi na
obu brzegach szczeliny. W przypadku chodnika Sielec i komór Staszica oraz Piásudskiego
obserwuje siĊ zmiany o charakterze liniowym; w przypadku Kaplicy Ğw. Kingi – niewielkie
zmiany o znakach przemiennych, przynajmniej w początkowym okresie.

Fig. 4. Zmiany prĊdkoĞci rozwarcia szczelin na przykáadzie czterech wyrobisk
Fig. 4. Changes in the speed of the crack opening

Na wykresie (Fig. 4) obserwuje siĊ niewielkie zmiany o charakterze falującym, wskazujące na zmniejszanie siĊ lub zwiĊkszanie prĊdkoĞci zachodzących procesów. WystĊpują
one szczególnie w okresach wykonywania pomiarów kwartalnych i ukazują wpáyw pory
roku na powiĊkszanie siĊ lub zmniejszanie rozstawu brzegów szczeliny. Zjawisko to jest
analogiczne do wystĊpującego w procesie konwergencji. Synchronizacja w czasie zmian
ilustrowanych przez wykresy wskazuje na ich wspólną przyczynĊ, jaką są wahania wilgotnoĞci w poszczególnych porach roku i wiąĪące siĊ z tym nasilenie lub osáabienie procesów
rozwierania siĊ lub zwierania szczelin.
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ZESTAWIENIE PRĉDKOĝCI ZMIAN SZCZELIN,
KONWERGENCJI ORAZ OBNIĩEē GÓROTWORU
I POWIERZCHNI TERENU
W tabeli 3 zestawiono prĊdkoĞci ujawniania siĊ procesów zmian szczelinowatoĞci, konwergencji i obniĪeĔ powierzchni oraz górotworu na wyĪszych poziomach kopalni. PrĊdkoĞci
zmian odlegáoĞci brzegów szczelin i konwergencji okreĞlono na podstawie materiaáów pomiarowych. PrĊdkoĞü obniĪeĔ na poziomach interpolowano lub ekstrapolowano na podstawie wartoĞci obniĪeĔ stwierdzonych w przypadku najbliĪszych danemu wyrobisku reperów
kopalnianej sieci wysokoĞciowej. PrĊdkoĞci obniĪeĔ powierzchni wyznaczano na podstawie
interpolacji ich wielkoĞci z mapy obniĪeĔ dla lat 1970–2010. Ostatnie dwie wielkoĞci naleĪy
traktowaü jako orientacyjne ze wzglĊdu na przybliĪony charakter ich wyznaczania.
WartoĞci konwergencji nie mogą byü naturalnie związane bezpoĞrednio z procesem obniĪeĔ – zaleĪą one bowiem od róĪnic w obniĪeniach poszczególnych poziomów i warstw
górotworu, a takĪe od ksztaátu wyrobiska. Nie jest takĪe uzasadnione porównywanie konwergencji i szczelinowatoĞci oraz szczelinowatoĞci i obniĪeĔ. Zestawienie powyĪsze ma na
celu okreĞlenie innego czynnika – jest nim aktywnoĞü górotworu, rozumiana jako wielkoĞü
zachodzących w nim zmian (obniĪeĔ, konwergencji, szczelinowatoĞci). AktywnoĞü ta nie
decyduje o prawdopodobieĔstwie wystąpienia zagroĪenia powierzchni czy górotworu, moĪe
jednak na zwiĊkszenie takiego prawdopodobieĔstwa wskazywaü.
NaleĪy przy tym zauwaĪyü, Īe wykonywanie obserwacji w sposób dyskretny (nieciągáy) nie zwiĊksza prawdopodobieĔstwa predykcji zagroĪenia. Wyniki obserwacji wskazują
w tym przypadku jedynie na ewentualnoĞü zwiĊkszenia takiego prawdopodobieĔstwa w wyniku wzmoĪonej aktywnoĞci skaá górotworu. Wiele zagroĪeĔ powstaje jednak w wyniku procesów o charakterze czysto probabilistycznym (np. poĪar komory, niszczący jej zabudowĊ
i powodujący w rezultacie zawaá; sufozja wodna w obszarze pozazáoĪowym, przyczyniająca
siĊ – przy wystąpieniu dodatkowych czynników ryzyka – do powstania wycieku wodnego
itd.). Natomiast istnieją przesáanki, by przewidywaü wystąpienie zawaáów i tąpaĔ w wyniku
nagromadzenia siĊ naprĊĪeĔ w górotworze. Badania przeprowadzone w górotworze wĊglowym (Sokoáa-Szewioáa 2011) wskazują, Īe w 75% przypadków wstrząs (zawaá, tąpniĊcie)
poprzedzony byá wczeĞniejszym o kilka, kilkanaĞcie godzin wystąpieniem zaburzenia procesu obniĪeĔ powierzchni (zahamowanie procesu lub wystąpienie wypiĊtrzeĔ w miejsce obniĪeĔ). Wykazanie takiego sposobu predykcji zagroĪenia wymaga prowadzenia monitoringu
ciągáego czy to w wyrobiskach górniczych, czy teĪ na powierzchni terenu.
Z tabeli 3 wynika, Īe:
– istnieje wyraĨna koincydencja obniĪeĔ powierzchni i poziomów górnych (I–III), a róĪnice w prĊdkoĞciach powstawania deformacji na poszczególnych poziomach są maáo
istotne;
– nie ma wyraĨnej wspóázaleĪnoĞci konwergencji i szczelinowatoĞci w poszczególnych
wyrobiskach kopalni.
Na podstawie szczegóáowej analizy moĪna wyróĪniü miejsca (komory, wyrobiska chodnikowe), odznaczające siĊ zwiĊkszoną aktywnoĞcią powstawania szczelin i wielkoĞcią konwergencji.

0.24

0.26

0.05

0.10

0.51

0.26

Poziom IIw

Poziom IIn

Poziom III

Poziom IV

Poziom V

Ğrednia
prĊdkoĞü
zmian

Poziom I

Poziom

0.60

0.90

0.22

0.30

0.36

0.51

Ğrednia
prĊdkoĞü
zmian –
rozciąganie

0.64

2.90

3.05

1.88

1.92

3.53

maks.
prĊdkoĞü
zmian –
rozciąganie

–0.08

–0.13

–0.18

–0.46

–0.16

–0.23

Ğrednia
prĊdkoĞü
zmian –
Ğciskanie

Szczeliny [mm/rok]

–0.11

–0.28

–2.29

–4.95

–1.08

–4.3

maks.
prĊdkoĞü
zmian –
Ğciskanie

–

–

–1.85

–1.52

–1.27

–1.52

Ğrednia
pionowa

–

–

–8.0

–3.3

–5.5

–4.4

maks.
pionowa

–

–

–1.63

–1.36

–0.95

–1.80

Ğrednia
pozioma

Konwergencje [mm/rok]

–

–

–6.7

–5.3

–4.7

–5.7

maks.
pozioma

15

9

12

14

14

16

poziom

13

11

12

15

13

15

powierzchnia

ĝrednia prĊdkoĞü
obniĪeĔ

Tabela (Table) 3
PrĊdkoĞci ujawniania siĊ procesów propagacji szczelin konwergencji oraz obniĪeĔ powierzchni i górotworu
Rates of the revealing of the process of the propagation of convergence cracks
and subsidence of the terrain and rock mass

Geodezyjne metody badania skutecznoĞci prac zabezpieczających w wyrobiskach...
233

234

J. Maciaszek & J. Szewczyk

WNIOSKI
1. Zapewnienie dáugiego okresu trwaáoĞci zabytkowej kopalni „Wieliczka” wymaga prowadzenia odpowiednich obserwacji, analiz i formuáowania na tej podstawie wniosków
zmierzających do rozpoznania i oceny swoistych zachowaĔ górotworu i skutecznoĞci
zabezpieczeĔ przed zagroĪeniami górniczymi.
2. Rezultaty obserwacji deformacji powierzchni terenu w rejonie gáównych szybów kopalnianych wskazują na jej staáe zmniejszanie siĊ (z tendencją do hamowania w ostatnich latach), wynoszące okoáo 14–16 mm/rok wokóá szybów „Kinga” i „Daniáowicz”
oraz okoáo 20 mm/rok wokóá szybu „KoĞciuszko”. Wpáyw procesu zaciskania wyrobisk
w centralnej czĊĞci kopalni na powierzchniĊ terenu równieĪ wykazuje stabilnoĞü. Ujawnia siĊ tendencja do zmniejszania siĊ intensywnoĞci obniĪeĔ w miarĊ upáywu czasu.
PrzyczynĊ tego moĪna upatrywaü we wpáywie podsadzania wyrobisk oraz zmniejszaniu
siĊ ogólnej objĊtoĞci pustek w górtworze. Takie zmniejszenie nie jest obserwowane we
wschodniej czĊĞci terenu, gdzie wpáyw zaciskania wyrobisk na obniĪenia powierzchni
jest w zasadzie stabilny.
3. Sumaryczna objĊtoĞü powstaáej na powierzchni niecki obniĪeniowej wynosi okoáo
2610 tys. m3; przyrost objĊtoĞci wynosi okoáo 45 tys. m3/rok. Przyrost objĊtoĞci niecki
w ostatnich okresach, wskutek zaprzestania wydobycia, prowadzenia prac podsadzkowych (w latach 2005–2010: przeszáo 515 tys. m3) i procesu zaciskania wyrobisk, ulega
pewnemu zahamowaniu.
4. Ruch górotworu w rejonie gáównych szybów kopalni charakteryzuje siĊ wystĊpowaniem przyrostów odksztaáceĔ Ğciskających w Ğrodkowych partiach wyrobisk kopalnianych i wykazuje stabilnoĞü od dáuĪszego czasu.
5. Kompleksowa analiza wskazuje, Īe caáy obszar rozciągający siĊ od szybu „Daniáowicz” do szybu „KoĞciuszko” od powierzchni do poziomu trzeciego objĊty jest w górotworze niecką obniĪeniową, zalegającą równoleĪnikowo, nieco nachyloną ze wschodu na zachód. CzĊĞü denna tej niecki, obejmująca strefy szybów „Daniáowicz”, „Kinga” i „KoĞciuszko”, przechodzi na zachodzie i póánocy w bardziej nachylone skrzydáa,
a na wschodzie i poáudniu – w áagodne strefy brzeĪne. Niecka obniĪeniowa uksztaátowaáa siĊ przede wszystkim w rezultacie zaciskania siĊ wyrobisk skoncentrowanej
eksploatacji modularnej na poziomie czwartym, miĊdzypoziomie Koáobrzeg oraz na
poziomie piątym. Ruch pionowy w czĊĞci górotworu obejmującej poziomy: czwarty,
miĊdzypoziom Koáobrzeg i piąty ulega, zwáaszcza na zachodzie, zahamowaniu;
bezwzglĊdne wartoĞci osiadaĔ Ğredniorocznych i okresowych na tych poziomach są
mniejsze niĪ w kompleksie poziomów, obejmującym powierzchniĊ i poziomy I–III.
Natomiast najniĪsze poziomy (VI–VIII) pozostają praktycznie nieruchome; roczne
wartoĞci zarejestrowanych osiadaĔ lub wypiĊtrzeĔ mieszczą siĊ zwykle w granicach
dokáadnoĞci obserwacji lub są rezultatem oddziaáywania szeregu czynników o charakterze przypadkowym, trudnym do jednoznacznej identy¿kacji. O obniĪeniu tych poziomów wskutek oddziaáywania procesu zaciskania poáoĪonych tu komór áugowniczych
Ğwiadczy trend wieloletni.
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6. PrĊdkoĞci propagacji szczelin są zróĪnicowane i dochodzą do 3,5 mm/rok w przypadku
rozwarcia oraz 5 mm/rok w przypadku zaciskania. RóĪnice prĊdkoĞci propagacji szczelin miĊdzy poziomami oraz miĊdzy záoĪem bryáowym a pokáadowym są nieistotne statystycznie. PrĊdkoĞci propagacji szczelin wykazują sezonowoĞü, związaną z porą roku,
a wiĊc ze zmianami wilgotnoĞci i temperatury. Propagacja szczelin, w związku ze stosowaną metodyką pomiaru, nie stanowi wskaĨnika deformacji górotworu. MoĪe jednak
Ğwiadczyü o aktywnoĞci górotworu w poszczególnych wyrobiskach.
7. Zestawienie wielkoĞci prĊdkoĞci konwergencji i propagacji szczelin moĪe wskazywaü
na aktywnoĞü górotworu jako parametr analizy wieloczynnikowej. Zestawienie takie
pozwala równieĪ wyróĪniü wyrobiska odznaczające siĊ zwiĊkszoną prĊdkoĞcią wzrostu
obu atrybutów.
8. Prowadzone prace podsadzkowe powodują zahamowanie powstawania deformacji powierzchni, choü proces ten przebiega wolno i nierównomiernie. Skutki prowadzonych
prac zabezpieczających uwidocznią siĊ w dáuĪszych, kilkunasto- i kilkudziesiĊcioletnich okresach. Ich udoskonalenie i przyspieszenie moĪe przyczyniü siĊ do dalszej redukcji deformacji.
9. NaleĪy podkreĞliü, Īe rezultaty obserwacji deformacji górotworu i powierzchni metodami
dyskretnymi (nieciągáymi) nie stanowią przesáanki do ostrzegania przed zjawiskami mającymi wymiar katastrofy. CzĊĞü tych zjawisk ma charakter losowy, nie moĪe wiĊc byü przedmiotem prognozy. Zjawiska wywoáane wzrostem naprĊĪeĔ w górotworze moĪna w niektórych przypadkach wykrywaü za pomocą ciągáego monitoringu procesu deformacji. Wery¿kacja tej moĪliwoĞci w górotworze solnym wymaga prowadzenia odpowiednich badaĔ.
10. Do okreĞlania stopnia zagroĪeĔ powierzchni terenu i znajdujących siĊ na niej obiektów
oraz monitorowania aktywnoĞci wyrobisk kopalni konieczne jest dalsze prowadzenie
obserwacji geodezyjnych zarówno na powierzchni, jak i w wyrobiskach kopalni, w dotychczasowych odstĊpach cykli pomiarowych.
11. Do nowoczesnych metod obserwacji naleĪy skanowanie laserowe oraz zastosowanie tachimetrów skanujących. Zalecaną metodą obserwacji za pomocą tachimetru skanującego
z báĊdem poáoĪenia punktów celu okoáo 1–3 mm jest metoda przekrojów wykonywanych w niewielkich odstĊpach. ZwiĊkszenie dokáadnoĞci (minimalizacjĊ báĊdu interpretacji) moĪna osiągnąü przez umieszczenie staáych punktów początku i koĔca przekroju,
standaryzacjĊ rozdzielczoĞci kątowej instrumentu podczas obserwacji, a takĪe zachowanie zbliĪonych wysokoĞci instrumentu w kolejnych cyklach pomiarowych. Zastosowanie
skaningu laserowego pozwala na wyznaczenie poáoĪenia dowolnego punktu na Ğcianach
wyrobiska z dokáadnoĞcią ±1 cm; sposób pomiaru umoĪliwia stworzenie quasi-ciągáego modelu wyrobiska, pozwalającego na realizacjĊ róĪnorodnych zadaĔ i projektów inĪynierskich. Skanowanie laserowe jest technologią wyjątkowo szybką i pozwalającą na
uzyskanie olbrzymiej liczby danych w bardzo krótkich odcinkach czasowych. RównoczeĞnie jest to optymalna technologia do obliczenia konwergencji powierzchniowej i objĊtoĞciowej, umoĪliwiająca sprawdzenie teoretycznych modeli, sáuĪących do prognozowania
deformacji górotworu. Zaleca siĊ dalsze wdraĪanie tej technologii w celu prowadzenia
inwentaryzacji wyrobisk oraz badania konwergencji objĊtoĞciowej.
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Summary
Preserving the historic mine of Wieliczka requires proper observations, analyses and
conclusions based on these observations, leading to the detection and assessment of the rock
mass movements and the ef¿ciency the security measures against mining threat. The observations results of deformations in the surface of the area and rock mass, as well as the propagation of cracks in the w rock mass, indicate that:
1. Slow subsidence of the surface of the mining terrain in the region of main mine shafts
(with a decreasing trend within the recent years), equalling about 14–16 mm/year
around the shafts of “Kinga” and “Daniáowicz” and about 20 mm/year around
“KoĞciuszko”. The inÀuence of the convergence process in the central part of the
mine on the surface is also stable. Such decrease is not observed in the eastern part of
the mining area.
2. Total volume of the subsidence trough formed on the surface is about 2610,000 m3; volume growth is about 45,000 m3/year. The growth of the trough volume, due to the end
of exploitation and stowing (over 515,000 m3 in 2005–2010) and convergence process
has been halted in the recent times
3. The movement of the rock mass in the region of main shafts of the mine is characterized
by the increase of contracting strains in central parts of mine workings and has been
stable for a long time.
4. The speeds of the propagation of cracks are differentiated and reach up to 3.5 mm/year
in case of opening and 5 mm/year in case of convergence. The differences in the speed
of the propagation of cracks between the levels and between the lump deposit and seam
deposit are not statistically signi¿cant. The speeds of the propagation of cracks show
seasonal variation, connected with changes in humidity and temperature. The propagation of cracks, due to the applied methodology of measurement does not make the index
of the rock mass deformation. Although it can indicate the activity of the rock mass in
subsequent workings.
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5. The whole area from the “Daniáowicz” shaft to the “KoĞciuszko” shaft from the surface
to the third level in the rock mass is within the subsidence trough, situated alongside the
parallels, slightly sloped, from the east to west. The bottom part of the trough, covering the areas of shafts “Daniáowicz”, “Kinga” and “KoĞciuszko”, in the west and north
converts into more sloping wings, and in the east and south – into mild bank zones. The
subsidence trough was formed ¿rst of all as a result of the convergence of the workings
after the concentrated modular exploitation on the forth level, inter-level Koáobrzeg and
on the ¿fth level. The vertical movement in the party of the rock mass, covering levels:
IV, inter-level Koáobrzeg and V, is, especially in the west, getting halted; absolute values
of mean annual and temporal subsidence in these levels are smaller than in the complex
of levels covering the surface and levels I–III. The lowest levels (VI–VIII) were practically not moving.
One should stress that the results of the observation of the deformations in the rock mass
and surface with discrete (non-continuous) methods do not give reasons for warning against
phenomena of the catastrophic scale. A part of these phenomena have a random character,
thus cannot be the subject of the forecast. The phenomena caused by the growth of threat in
the rock mass, in some cases, can be discovered by continuous monitoring of the deformation
process. The veri¿cation of this possibility in the halite rock mass requires proper studies.

